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De Alles-Beter-Dan-Olde-Ambt-College Aktie 

In 1992 en 1993 besluiten een aantal noordelijke scholengemeenschappen, waaronder de Winschoter 
Scholengemeenschap (WSG), te fuseren. Er wordt een prijsvraag uitgeloofd voor het bedenken van een naam 
voor de nieuwe school. De naam “Olde Ambt College” wordt gekozen uit de inzendingen, en na verloop van 
tijd, kenbaar gemaakt. De nieuwe naam zal officieel worden onthult op een later tijdstip, maar betrokkenen, 
waaronder de leerlingen, zijn ingelicht op woensdag 30 september 1992.  
De naam valt die dag in het geheel niet in de smaak bij een aantal leerlingen van het VWO en HAVO, die 
onafhankelijk van elkaar een actie-groep vormen. Via de schoolgangen is men echter al gauw van elkaars 
bestaan op de hoogte en besluiten ze op 1 oktober de krachten te bundelen. Ze starten samen de Alles-Beter-
Dan-Olde-Ambt-College aktie.  
Op vrijdag 2 oktober begint de groep een grootscheepse handtekeningen inzameling onder alle 2400 
leerlingen van de fuserende scholen (Bijlage 1 en 2), als ook de medewerkers. Op 7 oktober bericht het 
Groninger Dagblad over de aktie (Bijlage 3).  
 
Op vrijdag 9 oktober overhandigt de woordvoerder van de commissie, Michael Zuurman, de uitslag van de 
aktie aan Directeur Zweers, tegen de achtergrond van oude ambachten die worden uitgebeeld door de andere 
commissieleden. Daarbij ook de begeleidende brief aan het bestuur, waaruit blijkt dat 70% van de leerlingen 
de aktie heeft onderschreven (Bijlage 4). De commissie doet een dringend verzoek tot wijziging van de nieuwe 
naam en wijst op procedurele fouten. Het Dagblad van het Noorden doet verslag van de overhandiging in de 
eerstvolgende editie (Bijlage 5). Daarin valt te lezen dat de heer Zweers de kans klein acht dat de naam alsnog 
veranderd zal worden.  
Echter, de aktiecommissie schuift aan bij vervolg bijeenkomsten met het bestuur en andere betrokkenen, en 
weet de argumenten onder de aandacht te brengen, middels een advies aan het Dagelijks Bestuur (DB, 
Bijlage 6). Na een “uitgebreide discussie” op 9 november 1992 tussen de aktiecommissie en het DB valt het 
besluit dat de naam heroverwogen zal moeten worden. Op 11 november 1992 stuurt het DB daarop een brief 
naar alle medewerkers en leerlingen met daarin in een oproep om voor maandag 16 november nieuwe 
suggesties in te dienen (Bijlage 7). Een aparte selectiecommissie, waaronder alle leden van de 
actiecommissie, maakt vervolgens een selectie uit de inzendingen die het voordraagt aan het DB. Op 18 
november 1992 maakt het DB uit deze voordracht de definitieve keuze: Dollard College. 
http://www.dollardcollege.nl/Home.html 
 
De aktiecommissie bestond uit Michael (Mike) Zuurman, Machiel van der Schaaf, Debby Meijer, Meint 
Veldman en Annet Kuiper. Het hief zichzelf op na bekendwording van de nieuwe naam. De aktiecommissie 
zag zich gesteund door een aantal leraren, in het bijzonder de heer De Wit, leraar Nederlands.  

http://www.dollardcollege.nl/Home.html
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